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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (47) 

 بيع العين بال شيء، بيع فاسد أو مجاز أو...؟
ان بيع العني بال شيء هل هوو بيوع ساسود افسواع بيوع العوني اوا ال هاليوة لوه االرهواع هوع اوووه شوي ا   أو لوي  سع: التاالمطلب 

، بنواء  علوى هيوايرة الكنايوة للموواز واو وا هولال   اية اكووه انايوة عون اةبوةنأو هو ا  ببيع أصال   أو هو جماز حيتاج لعالقة هصححة
 .(1)البلياءبعض اما اخرتواه وصار إليه   له قسيما  

 التبديل مقوم لمفهوم البيع، فليس بيعا  
 هتقووموهون الواضوا ان التبوديل عنووان  ،ي، وذلك ألخذ التبديل واملباعلة يف هفهوم البيعاألعمالظاهر اوه لي  ببيع، حىت على 

 أو هبدال  هنه.لي  شي ا  ليصلا ألن يكون بدال  والالشيء  ،بطرسني: املبدل هنه والبدل
واإلضاسة قائمة باملضاف وقد تكون قائمة بطرسيها ااملقوام سوال يعقول وهوعهوا هوع  (3)اإلضاسة (2)التبديل هتعلَّقهرة أخرى: وبعبا

 اون طرسها ال شيء حمضا .
 للتبديل التكويني أنواع ولالعتباري نوع

اخلشوو  رهوواعا ، وقوود يكووون يف  البيووع تبووديل وهووو قوود يكووون يف ا وووهر اتحووول الكلوو  هلحووا  أو)وحيووا ان  :قووال السوويد الوالوود
وقود يكوون يف اإلضواسة، سوالبيع هون اللالوا لوضوو   –هن ال احملسوسات اخلمسوة اتحوول احلواهض حلووا ، ولو  ذلوك  –الوصف 

 .(4)عدم األولني سيه(
إال هن النحو  ان التبديل التكويين على أحناء ثالثة اما ذاره )قدس سره( أها التبديل االعتباري سلي  بعبارة أخرى:وتوضيحه 
بطرسهووا أو طرسيهووا سووال يعقوول  ققهووا هووع اووون طرسهووا )وهووو  –وهوووعا   –قائمووة  –امووا سووب    –اإلضوواسة واإلضوواسة  يف اللالووا وهووو

 اللمن أو امللمن( عدها  حمضا .
 تنزيل الالشيء منزلة الشيء بال مصحح، لغو

يف  واملشوووكون هن لوووة املتووويقن ل هوووا لوووي  بقوووني هن لوووة اليقووونيل الالشووويء هن لوووة الشووويءا أال تووورى الشوووار  وووو َّ نووو   لوووه ان ي  ال يقاااا : 
 اقعه يف ترتي  بعض اآلثار أو الها وأال ترى إهكان وصحة تن يل لفظ األسد واتابته هن لة صورته وصورته هن ل و   االستصحاب

ك عقالئوووي، عكووو  تن يووول ال بووود للتن يووول هووون هنشوووك عقالئوووي، ويف اوووال الشووواهدين السوووابقني، اسوووائر وظائر وووا، املنشوووإذ يقاااا : 
 .الالشيء املطل  هن لة الشيء ساوه لي  إال و ا  حمضا  

بعود التسوليم  –لكنه على هذا سهو شيء اعتبارا  سيخرج عن اربى البحا وهي بيع العني بال شيء إذ اووه بعود التن يول  سلمنا:
                                                           

 اما سصلناه يف اتاب املعاريض والتورية.  (1)
 ابتداء  أو هآال . (2)
 أي اإلضاسة بني اململون واملالك. (3)
 .12الفقه )البيع( ص (4)
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 شيء. –
ت هوع اووه عودم سسويكا هوابوه، اوا واب عون هقابلوة ن يقول له اعسع لك اذا هقابل ان تسككالسكوت إذا قوبل باملال ا واما

 عدم إيذائه له باملال، ساوتظر.
 هل يصح التعويض باألجر والثواب؟

 اللواب على صالتك بالليل .األهر و  لك هنض العني باألهر اكن يقول بعتك الكتاب اا  له ان يعو  ال يقا : 
م لوي  شوي ا  هاعيوا  سوان املعنويوات والييبيوات ذات وهووع حقيقوي لي  األهر ال شيء حمضا ، وعإذ سلي  بال عوض، إذ يقا : 

االبحوا   ،سيووري البحوا يف اووه هول يصوا اوون العووض هون املعنويوات أو الييبيوات، وسويكا (1)لكنها ل  هشهوعة أو ل  هاعية
 .(2)عن صحة اون العوض هن الي  ان قلنا بان األهر هن الي  ستكهل

 ما لو كانت عوضية العوض بالبيع نفسهحكم 
لو ااوت عوضية العوض بوالبيع وفسوه، اموا لوو اوان قبول البيوع ال شويء حمضوا ، أو اوان لو  اللوون أو الوا ال  المطلب العاشر:
و بيوع ساسود  أو أ  أو ذا هالية، سهل هوو بيوع صوحيا هاال  لكنه بوقو  البيع عليه صار شي ا  أو هلكا  أو هاال   هالية له أو الا ال يعد  

 املصاحلة عليه بعض العقوع األخرى ا وهل تصا  لي  ببيع
، بنوواء  علووى اشوورتاطها يف العوووض أو املعوووض، ال بوود ان تكووون  والشووي ية وامللووك واملووال والعووني واملنفعووة سووب  ان املعوووض والعوووض

هوو املتعلَّو  لوه،  توكخر عون البيوع لكوووه هعلووال  لوهاذلك قبل تعل  البيع هبا ال بعده وإال لل م تقدم الشيء علوى وفسوه للو وم اوون امل
 ساب  رتبة  سكيف يكون هعلوال  ملا هو ساب  عليه واملتعلَّ  

 بيع وشراء األسهم التي بالعقد تكون ذات قيمة
 األسوهم، سوان الشوخحل احلقيقوي أو احلقووقي، االشوراة، لوو طور  أسوهما  اسرتاضوية أوووا  أي سقود ثلول لو ول ببيوع بعوض وعلى

 هبوين بل اان األهور جمورع اعتبوارٍ  ،اعتبارية عرسية سان األوراق حين ٍذ شيء وذات هالية ،للبيع، هن عون جتسيدها يف أوراق أو شبهها
سوان املولمن هنوا هوو أهور و وي حموض واوذا لوو اشورتى سوهما  ساووه أهور  (3)على اللقة، وقد ر قيمة ال سهم بوكلف سبوا  أسوهما  ألسوراع

 ري صرف، سقد با  أو اشرتى بال شيء سقل اعتبا وي أو 
لكوون هاليتووه تكووون بووالبيع ال قبلووه سوو ع إشووكال تقوودم املتووكخر احملووال ذاتووا   أو هووو لوو  أو هووو شوويء اعتبوواري  (4)سهوول هووو اووذلك

 ذلك  سيكا لدا  بإذن اهلل تعاىل
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 باملاعة املعهوعة لدينا وقد تكون هن املاعة اخلفيفة أو هن الطاقة أو ل  ذلك. (1)
رسا  وعم قد تكون له هاليوة عرسوا  أو يف بعوض األعوراف. ساوه هن الي  حدوثا  لكنه بعد العمل يكون الا أعطاه اهلل للعبد، وعم ال يطل  عليه امللك واملال ع (2)

 وقد يكا حبله.
وال لوه هدخليوة  هشرتطا  ان يكوووا شرااء يف األربا ، اي يتحق  هفهوم السهم العريف املتداول اآلن، لكن هذا الشرط لي  شرطا  هقوها  للبيوع اوا هوو هوو (3)

 م اما لو اان اليرض شراء السهم جملرع ان ترتفع قيمته يف السوق وتيوة زياعة الطل  عليه.سيه اا هو بيع، بل ال يشرتط يف بعض أووا  األسه
 أي ال شيء لفرض اوه ِصرف وهم أو اعتبار ال هظهر له. (4)


